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35ª Sessão ordinária de 2022 – 26/10/2022 
 
Presidente Francisco Renato de Oliveira  
A diretoria da casa que se encaminha até o vereador Abel Arantes deve estar com algum 
problema ali no tablet  
Solicito ao 1º secretário senhor vereador Gilberto Oliveira da Silva Índio Silva que verifique a 
presença dos senhores Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente públicos presente internauta que nos assiste bom dia meus pares quero 
por mais uma vez agradecer a Deus Presidente vejo que há um número legal pra ta iniciando 
a sessão  
 
Vice-Presidente  
Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a 35ª sessão ordinária do corrente 
ano. 
Solicito ao vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Deus abençoe vereador Gilson Oliveira solicito ao senhor secretario que faça a leitura da ata 
da 34º sessão  
 
Vereador Leandro de Souza 
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Queria pedir um minuto de silencio para aquele rapaz que faleceu aquele musico Leandro la 
foi assassinado em nome de todos os musico queria pedir um minuto de silencio para ele  
 
Presidente  
Gostaria também de estender um minuto de silencio a filha do nosso querido secretário José 
Roberto nessa casa de Leis transmite nossos sinceros sentimentos e pesar a toda família que 
Deus conforte seu coração Zé e fazendo Reforço ao nosso sentimento também a pedido do 
vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Gerson Olegario  
Gostaria também senhor Presidente de estender mais um minuto para o pai da enfermeira da 
Ana Cristina da UBS do São Marcos senhor Joel  
 
Presidente  
Estendido um minuto de silencio  
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Presidente  
Prossigo então 1º secretario por gentileza a leitura da ata 34ª sessão ordinária de 2022  
 
1º secretário 
Leitura da ata da 34ª sessão ordinária de 2022  
 
Presidente  
A ata está em votação,  
Os vereadores podem computar os votos de forma eletrônica, a Ata está aprovada 
Solicito ao senhor secretario que faça a leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º secretario  
Leitura do resumo das matérias do expediente 
 
Presidente 
Gostaria de registrar e agradecer a presença dos meus amigos Juninho Camarão grandes 
lideranças estamos juntos e também o Marcelo do Independência senhor Jair do PL Ivan Tube 
e os demais colegas o Ninha que está aí e os demais colegas que aqui estão sejam todos 
muito bem-vindos senhor Arsênio também que sempre nos acompanha aqui passaremos 
então ao pequeno expediente solicito ao senhor secretario que faça a chamada do primeiro 
inscrito  
 
2º secretario  
Bom dia a todos público presente internautas que nos assiste mais um (inaudível) nosso 
senhor Jesus Cristo Deus seja louvado Presidente no momento Abidan  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique   
 
Vereador Abidan Henrique   
Bom dia a todos caros colegas vereadores público que está aqui presente quero cumprimentar 
todas as lideranças cumprimentar também quem está nos assistindo pela tv câmara é muito 
importante essa semana para o nosso país nosso estado e também pra nossa cidade estamos 
numa semana decisiva eu queria aqui saudar a professora Lucia França candidata a vice 
governadora na chapa do Hadadd ontem ela esteve aqui em Embu das Artes nós fizemos uma 
caminhada muito bonita ali no Santo Eduardo conversando com comerciantes com a 
população pedindo voto pra chapa que contem dois professores o professor Fernando Hadadd 
da USP e a professora Lucia França uma chapa que vai ser histórica porque pela primeira vez 
em 200 anos teremos uma mulher vice governadora na chapa e se Deus quiser e o povo votar 
dia 30 de outubro a gente vai ter esta chapa eleita e eu tenho trabalhado muito forte pra isto já 
quero convidar toda a população de Embu das Artes  para o próximo sábado faremos uma 
caminhada de virar voto pro Lula e pro Hadadd porque eu acho que a gente neste momento 
tão severo tão triste tão deprimente do nosso país a gente precisa se posicionar a gente precisa 
ir pra cima e defender qual o futuro de país que a gente quer e Embu das Artes  das artes o 
primeiro turno a gente já deu um recado muito importante e que não tolera genocida tão tolera 
quem não comprou vacina não tolera quem não continuou com a farmácia popular cortou 
recurso deste programa não tolera quem cortou recurso da verba de combate ao câncer não 
tolera quem cortou recurso das creches e da merenda escolar Embu das Artes  falou que é 
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Lula com mais de 30.000 mil votos na frente e também Embu das Artes  provou que quer um 
professor pra governador do estado de são Paulo que não aceita forasteiro sobretudo de uma 
pessoa que veio do rio de janeiro e não conhece nosso estado então a gente tem que continuar 
nesta toada esta última semana é decisiva e eu conto com cada um de vocês população de 
Embu das Artes uma população consciente progressista que deu voto contra o Bolsonaro 
contra Tarcísio e eu tenho certeza que neste segundo turno a gente vai ampliar esta vantagem 
pra eleger Lula e Hadadd as pesquisas estão mostrando que o Lula ta na frente com mais de 
5, 6 milhões de votos de vantagem as pesquisas estão mostrando que o Hadadd ta quase 
chegando no Tarcísio e é por isso que eu tô tão confiante então queria deixar este abraço aqui 
a cada morador moradora de Embu das Artes que colocou a mão na consciência e votou certo 
no primeiro turno e eu tenho certeza que pro segundo turno a gente vai continuar dando o 
exemplo pro resto do estado de são Paulo   
 
Presidente 
Gostaria que o senhor secretario que faça a chamada do primeiro inscrito e antes de mais 
nada gostaria de dizer ao público que nos acompanha que é muito importante se atentar aos 
sinais ver os recados que a cidade da e dá nas urnas mesmo em 2016 tentou o PT depois de 
16 anos governando esta cidade voltar ao poder e justamente por governado por 16 anos o 
povo de Embu das Artes  disse não e não elegeu um prefeito do PT em 2020 tentou se mais 
uma vez o PT voltar pra cá depois de 16 anos de desmando e o povo não só não elegeu uma 
prefeita do PT como não elegeu vereador nenhum do PT o Ney Santos conseguiu enterrar de 
vez o PT em Embu das Artes  então não fez vereador não fez prefeito e tenho certeza que o 
Brasil também dará o mesmo recado e o estado de são Paulo no próximo domingo por favor o 
próximo inscrito  
 
2º secretario  
Vereador Gerson Olegario  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Gerson Olegario  
 
Vereador Gerson Olegario  
Bom dia senhor presidente senhores vereadores vereadora Aline quem está nos assistindo on 
line público presente bom dia todos senhor Presidente há um tempo a traz a gente vem 
brigando com a Sabesp do que vem acontecendo com a falta de agua em alguns bairros vou 
ser bem breve porque os jardim do colégio jardim dos Moraes bairro da servidão ali a gente ta 
sendo cobrado pela falta de agua fica de quatro a cinco dias então a gente tem que fazer uma 
manifestação pedir uma audiência publica pra trazer alguns representante da Sabesp até esta 
casa de Lei pra eles poder dar esta explicação Porque quando eles pedem pra gente 
economizar a gente vem fazendo nosso trabalho economizando agua e agora não tô 
entendendo quando a gente faz algumas reclamações de  vazamentos fica dias e dias vazando 
a água não chega até estes bairros que eu citei então venho aqui pedir que algum 
representante da Sabesp venha até esta cassa de leis e poder explicar pra  população igual a 
vereadora Aline Balançou a cabeça e confirmou que tá difícil porque todo o santo dia a gente 
tem algum uma reclamação da Sabesp já foi falado algum tempo a traz então eu peço que os 
amigos companheiros vereadores aqui vão pra cima sim da Sabesp em Questão desta falta 
de agua onde  
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Presidente  
Um aparte vereador  
 
Vereador Gerson Olegario 
Sim 
 
Presidente  
Eu gostaria inclusive de reforçar a crítica mais uma vez a esta companhia que não funciona 
que presta um péssimo serviço isso mostra mais uma vez por mais que ela seja de economia 
mista e não cem por cento estatal mais mostra mais uma vez que não tem condições do Estado 
cuidar de tudo então nós precisamos de uma nova direção para Sabesp e o governador 
Tarcísio que a gente ta com o Tarcísio tem uma proposta diferente pra Sabesp porque foi 
provado que que tanto a Sabesp quanto a Eneel quanto outras companhias ou de economia 
mista ou cem por cento pública não funciona o trabalho é péssimo se você for no Jardim 
Pinheirinho agora inclusive os moradores se mobilizando pra ir na Sabesp agora em 
manifestação até a sede da Sabesp e eu tanto como o vereador Abel tanto como o vereador 
João Antônio Girardi quanto o vereador Adalto todos os colegas vereadores aqui eu tenho 
certeza que irão juntos por que esta os moradores do jardim Pinheirinho já estão se 
mobilizando para ir até a Sabesp e eu vou fazer questão de levar o vereador Gerson Olegário 
o resto de lama de pedra que que eles deixaram na rua e levar lá na sala do superintendente 
da Sabesp para ver se é bom porque o povo tá sofrendo com isso todo santo dia então é falta 
de água na servidão é abrir buraco e não tampar é rede de esgoto que muitas vezes eles 
cobram na conta o tratamento e não tem rede de esgoto como no jardim Magali e no jardim 
Sadie então nós precisamos dar uma virada não está funcionando o que é bom a gente 
mantém o que é ruim a gente tem que mudar a Sabesp é uma vergonha pro estado São Paulo 
e essa câmara municipal tem uma oposição histórica ela e tenho certeza que com a vitória do 
Tarcísio a gente vai colocar o dedo na ferida da Sabesp  
 
Vereador Gerson Olegario 
É isto aí presidente eu como vereador você Soraia professora do Reinaldo que me cobrou hoje 
junto com os demais moradores ali do jardim dos Moraes pode ter certeza a gente vai sim lutar 
e brigar com a Sabesp para vocês ter o fornecimento de água porque eu tenho certeza que a 
conta todo mês chega fica o recado pra Sabesp tomar as providencias deus abençoe a cada 
um de vocês  
 
Presidente  
Parabéns vereador Gerson Olegario solicito ao secretário que faça a chamada do próximo 
inscrito  
 
1º secretário 
Vereador Sander Castro  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro 
bom dia a todos cumprimentar aqui o público presente internautas vereadora Aline  e demais 
vereadores eu quero aqui também ressaltar da importância ne que tem essa semana pra 
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democracia uma semana importante que nós temos que escolher Presidente e governador e 
a gente tem que ter posicionamento eu sou a favor estou torcendo tô na torcida pra que vença 
a melhor chapa que é Bolsonaro e Tarcísio o Bolsonaro ele fez medidas importantes durante 
o governo dele apesar que é aquela Questão a gente não concorda com tudo mas também 
teve coisas importantes que eu acho que a avançou mas infelizmente também devido a 
pandemia e outras situações acabou não avançando tanto vou citar exemplos aqui importante 
como a reforma administrativa que é um dos compromissos do Bolsonaro a própria reforma 
tributária que é uma diversos governantes falaram em fazer e até hoje infelizmente o congresso 
não chegou num consenso e não passou então isso impacta diretamente na vida dos estados 
dos municípios tenho certeza que Bolsonaro ganhando ele vai assumir esse compromisso e o 
Tarcísio a gente tem que falar se ganhar é um cara técnico um cara que já mostrou o seu valor 
dentro do governo federal tenho certeza que essa parceria ai o estado tem muito a ganhar tem 
muito a avançar nos próximos quatros anos então eu fico aqui na torcida e ao mesmo tempo 
fazendo aqui campanha em prol dessas duas candidaturas que são importantíssimas pra 
democracia e pro nosso país então fica aqui o meu pedido a todos os munícipes que façam 
uma reflexão pra dar um voto mais consciente possível então analisem bem e vamos ter 
certeza que a gente vai ter o que comemorar no domingo a vitória dessas duas candidaturas 
a qual eu defendo no mais eu quero ressaltar ai que a gente vem fiscalizando aqui dentro do 
município e sempre buscando melhorias esse é o objetivo do vereador obvio que tem muitas 
coisas pra melhorar mais a gente vai continuar trabalhando vamos continuar brigando pra 
gente sempre poder trazer melhoria em parceria claro com os demais vereadores da base que 
também sempre essa consciência de poder melhorar de poder apresentar projetos bons pro 
município pra que o município continue avançando obrigado Presidente  
 
Presidente  
Obrigado vereador Sander Castro solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo 
inscrito  
 
1º secretário 
Vereador César  
 
Presidente  
Com a palavra vereador César quero cumprimentar Dr Guego que aí esta o nosso amigo 
prazer ter vocês aqui parabéns pelo trabalho de vocês e eu acredito que este ano vai ter papai 
Noel de novo la ou não contem com meu apoio com a minha ajuda e vamos está junto la 
fazendo a alegria das crianças tabom com a palavra vereador César 
 
Vereador César Bengali 
senhor Presidente senhores vereadores público presente internautas  senhor Presidente eu só 
queria aqui complementar a fala do vereador Gerson Olegario vindo de encontro com o que o 
senhor falou senhor vereador é todos conhecem aqui Cerqueira César rua Cerqueira César 
tem a saída que chama rua Lapa nesta esquina tem um bar que chama bar do Joza o Joza é 
meu amigo ali do lado do bar do Joza bem no comecinho da rua Lapa vereador Gerson 
Olegario tem um vazamento de agua la faz três anos três anos vereador Renato senhor 
Presidente três anos eu estou aqui vou fazer seis meses cinco meses e um pouquinho do 
primeiro dia que eu entrei aqui até hoje na rua Lapa bem no comecinho ali até hoje 
semanalmente eu falo com o Maguila que muito bem nos atende eu até queria parabenizar o 
Maguila pelo atendimento ele a parte dele ele faz perfeitamente só que eu percebo não foi ele 
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que me falou eu percebi que nem ele ta conseguindo explicar mais o que está acontecendo 
então vereador o senhor imagina público presente três anos um vazamento constante na rua 
Lapa as pessoas até chegam a pensar que era uma mina que tinha la ne isso só que não é 
uma mina porque quando acaba a agua do bar ai acaba a agua da mina então não pode ser 
uma mina a Sabesp está vazando deixando vazamento de agua por três anos consecutivo eu 
não sei se tem alguém que defende esta empresa aqui nesta câmara eu não sei ou nesta 
cidade mais infelizmente tudo que eu vejo é referente a Sabesp infelizmente não sou coisas 
boas a prefeitura recapear uma rua la ela vai e corta tudo ne ai falta agua aqui por exemplo 
jardim Florida também senhor Presidente o bairro jardim florida na rua das Camélias falta agua 
constantemente não me vem na lembrança se não me engana só vem a noite todas as noites 
não me recordo perfeitamente só que falta constantemente um determinado período falta agua 
la nós estamos em 2021 será 2022 será que ne em pleno momento que nós vivemos tão 
evoluído tão avançado tantas coisas aonde vereador José de Sousa Santos está prestes a 
voar andando com energia ne você liga o carro na tomada la ele carrega enfim bicicleta elétrica 
olha aonde nós chegamos falta agua ne senhor arsênio ai o povo reclama só que as vezes as 
pessoas de formas senhor Presidente  de forma até inconsciente por não saber elas atribui 
isto até ao prefeito  
 
Presidente  
Com certeza me concede um aparte vereador 
 
Vereador César bengali 
Pois não 
 
Presidente  
Isto é um reflexo de um estado inchado por isso que nós acreditamos nós defendemos um 
estado menor mais enxuto quanto mais o estado quer ampliar o seu domínio sobre algumas 
áreas poderia sim ter a participação da iniciativa privada mais dá errado isto é provado dias a 
pós dia momento após momento e quanto mais o tempo passa mais isso vai mostrando que o 
estado não tem condições de cuidar de tudo então eu sou da seguinte o estado precisa cuidar 
da educação da saúde e da segurança as demais coisas precisa sim serem privatizadas e 
quando eu falo privatizada não é cobrar mais caro muito pelo contrário mais é colocar nas 
mãos da iniciativa privada cobrar da iniciativa privada os resultados e fazer com que o serviço 
seja melhor prestado porque não só a Sabesp quanto a Eneel como até a própria empresa dos 
correios como a Petrobrás diversas empresas estatais de economia mista já provaram pra 
população brasileira que infelizmente não funciona então nos hoje temos proposta não só na 
nossa cidade como pro nosso estado como pro nosso pais e as pessoas confundem elas 
acham que o problema é o prefeito que não está dando atenção é o vereador que não está 
atendendo a demanda quando na verdade é uma empresa é que está na mãos de poucos está 
na mãos do estado também e infelizmente não traz resultados que deveria trazer na hora de 
cobrar a conta ou de cortar o fornecimento eles tem funcionário eles tem equipe agora na hora 
tampar e resolver um vazamento de três anos eles falam que não tem equipe isso ai de fato é 
uma vergonha  
 
Vereador César bengali 
senhor Presidente só pra concluir meu tempo vai esgotar mais queria concluir não é de 
competência municipal resolver o problema de Sabesp não é mas o prefeito Ney Santos ele 
quer dar um passo importantíssimo sim e ajudar a colaborar a resolver este problema é por 
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isso que o prefeito Ney Santos nos republicanos estamos pedindo o voto para Tarciso 
Governador e pra Bolsonaro Presidente eu já falei e repito eu acredito que temos que ter a 
mesma linha prefeito governador Presidente tem que ser uma linha só e hoje o presidente 
Bolsonaro tem a câmara o congresso a favor dele então essa linha essa harmonia entre 
município estado e federação vai ser muito importante pra nossa cidade o prefeito já está 
fazendo a parte dele pedindo voto pra Tarcísio e Bolsonaro e só pra concluir Presidente o 
vereador Abidan falou que as pesquisas aponta la o Lula la na frente e o Hadadd disparado é 
quase encostando no Tarcísio ai mais o vereador Abidan qual a fonte que o senhor ta usando 
pois a pesquisa Paraná a pesquisa aponta 50,2 Lula 49,8 Bolsonaro o senhor ta rindo o senhor 
com ar de deboche mais eu vou lhe dizer que a pesquisa que mais acertou nas últimas eleições 
foi esta Paraná até porque esta da globo errou redondamente só pro senhor ter uma ideia o 
homem da Lua la que nós votamos o pontes foi eleito e ele não apareceu em nenhum cenário 
e o seu candidato por exemplo a cenário perdeu e ele estava eleito pela pesquisa que o senhor 
viu então o senhor está equivocado o vereador muito obrigado vereador  
 
Presidente  
Parabéns vereador Cesar solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º secretário 
Vereador Leandro de Souza  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza 
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez bom dia a todos que Deus seja louvado em nome do meu irmão Lelê e meu 
assessor Alexandre desejo um ótimo dia a todos o meu motivo da minha palavra aqui 
Presidente queria falar gratidão pelo secretário que sempre será secretario Pedro Ângelo 
aonde aceitou um novo desafio na vida dele mais tenho certeza que na educação aqui ele 
deixou um legado bom deixou coisas boas Pedro é um grande secretário super competente 
hoje ele se despede da prefeitura onde ele resolveu um novo desafio eu não poderia deixar de 
agradecer ele por tudo Presidente por tudo que ele fez pelo município por tudo que ele 
representou na educação  por tudo que ele fez por nós e a gratidão que eu tenho por ele é 
muito grande com a palavra tão simples mas ao mesmo tempo grande não devemos ter 
gratidão com as pessoas só quando ela serve mas também quando elas escolhe  nova jornada 
temos que ser gratos também por tudo que ela fez por nós e hoje é a maior gratidão que eu 
tenho pelo Pedro Ângelo aí é pelo ser humano incrível que ele é a pessoa que ele acaba 
fazendo a gente se tornar que quem conversa com Pedro Ângelo vê a inteligência a maneira 
que o homem trata nós o respeito que ele tem por nós como ser humano né e hoje acredito 
que a nova jornada que ele determinou  tomar na vida dele ele tem todo meu apoio toda minha 
gratidão e todo meu respeito e pode contar comigo do que precisar para mim ele sempre será 
o meu secretário da  educação né mas respeito também a escolha dele aonde nosso prefeito 
também escolheu pelo nosso prefeito e não deveria ter saído da pasta mas já que ele achou a 
nova jornada temos que respeitar quero também parabenizar que o vereador Gilson Oliveira 
pelo evento de sábado outubro rosa com excelente evento aonde trouxe a quantidade enorme 
de mulheres aqui para câmara municipal aonde Gilson foi um ato  Fantástico viu Abidan foi 
muito bonito aqui o outubro Rosa Abidan foi Fantástico ação Gilson Oliveira que Deus continue 
te abençoando que você continue trilhando esse caminho maravilhoso que você é um cara 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 8 

fantástico Gilson Oliveira que Deus possa te abençoar cada vez mais quero te agradecer 
também presidente em todo momento nosso Natal aí que é feita nossa festa das crianças e 
independente se é presidente eu não se é vereador ou não você sempre nos ajudou então 
também gratidão se paga com gratidão que às vezes o presidente não importa a quantidade 
importa a parceria de ser ajudado então até o meu irmão Guego  comentou comigo ontem o 
senhor nunca deixou de ajudar a gente como o Gilson Oliveira também não presidente por 
incrível que pareça a gente consegue arrancar alguma coisa do Gilson então a gratidão ela 
paga com gratidão Presidente e mais uma vez aí que agradecer a Deus por tudo e muito 
obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns vereador Leandro de Souza gostaria de estender meus cumprimentos ao sempre 
secretario Pedro Ângelo parabenizar Pedro ele que por motivo de saúde se afasta da pasta da 
educação Pedro Ângelo foi o secretário de educação durante todo o mandato do nosso prefeito 
Ney Santos de fato fez um trabalho excepcional conseguiu trazer a dignidade para os nossos 
profissionais da educação conseguiu implantar e iniciar um projeto muito lindo com os nossos 
jovens com os nossos adolescentes e com os adultos também que estudam na nossa cidade 
um profissional que de fato nos fara muita falta mas como um bom líder fez também muitos 
outros  profissionais capacitados ali na secretaria que hoje são valorizados e que tem o seu 
espaço na construção na nossa educação dos sonhos parabéns Pedro, Pedro ele é um grande 
professor disse a mim particular mais vou falar aqui acho que não é segredo que faz Questão 
de voltar pra sala de aula que é aonde ele se sente bem e aonde ele vai poder trabalhar de 
uma maneira mais tranquila pra poder cuidar da sua saúde obrigado Pedro com certeza o 
senhor deixou sua marca na história da educação da nossa cidade Deus abençoe e eu solicito 
ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º secretário 
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente  
A palavra meu amigo Vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Oliveira 
Senhor presidente senhores vereadores senhora vereador em nome do Dr Guego quero 
cumprimentar a todos os presentes eu me inscrevi ali né com Vereador Betinho às 10:22 para 
mim não esquecer né é a semana decisiva semana das eleições e eu desde o começo eu já 
havia tomado partido né Eu sou Tarcísio e sou Bolsonaro tá na mão de vocês depois não 
reclame né então eu acredito que agora é a hora que todo mundo pode ir ali e votar 10 e 22 
para que nós possamos crescer eu estou preocupado com o nosso município, município de 
Embu das Artes que para nós o melhor e Tarcísio e o melhor o menor melhor é Bolsonaro 22 
estou até com a camisa que em homenagem a ele hoje não sou jogador não mas é o número 
22 que tá nas costas quero agradecer a todos os vereadores em especial a minha vereadora 
Aline tivemos aqui o nosso evento ne meu diretor Felipe aonde o evento foi um sucesso nós 
tivemos o evento do Outubro Rosa aqui e aonde o Felipe deixou aqui o Antônio Toninho né 
para nos ajudar muito obrigado viu Toninho, Toninho representou bem aí correu preparou tudo 
e foi benção Pura Sem Mistura né obrigado viu Toninho é agradecer aqui a nossa professora 
né a Fabiana Psicanalista Coaching que ela esteve aqui e ela falou muito bem aqui aonde nós 
ficamos emocionados teve algumas pessoas que até chorou né que foi uma benção o Hugo, 
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o Hugo mandou até flores para as mulheres aqui fiquei muito emocionado que eu conheço o 
Hugo a muito tempo e o Hugo senhor Arsênio ele não é muito de abrir a mão não e dessa vez 
ele deu até flores aí para mulherada Fiquei muito feliz com o evento né agradecer também a 
secretaria da mulher aonde representou bem aonde foi homenageada aqui a Doutora 
Fernanda com Título de Cidadão Embuenses foi aprovada aqui nesta casa por unanimidade 
né Todos os vereadores aprovou até nosso amigo Vereador Abidan votou no título dela né 
Muito obrigado Abidan obrigado a todos os vereadores que Deus continue abençoando 
Presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gilson gostaria de parabenizar o Senhor por essa por essa palestra 
infelizmente não estava Embu não pude participar Mas mandei aí os meus convidados para 
que estivessem presente e Vereador Gilson gostaria nessa quarta-feira que antecede o fim 
das nossas eleições de parabenizar todos os vereadores aqui mas em especial senhor pela 
dedicação durante esses dias de pré campanha de campanha o senhor literalmente assim 
como os demais colegas vestiu a camisa da campanha e eu tenho muito orgulho de ser o seu 
aluno pode ter certeza que Deus colocará o senhor em lugares mais altos e no que depender 
de mim o senhor estará por que o senhor não só merece como o senhor é leal ao nosso projeto 
o senhor é leal ao nosso prefeito e principalmente está ajudando a gente continuar 
transformando nosso Brasil e também o nosso Estado então em seu nome estender para cada 
Vereador aqui que muito trabalhou tanto no primeiro quanto no segundo porque é difícil a gente 
pedir Voto para nós vereador Bobilel mais é muito mais difícil pedir para os outros porque para 
nossa tá todo dia você tá dentro do boteco Você tá na igreja ou você tá lá na, na, na bicicleta 
ela como o Cesar vai com o pessoal do ciclismo ou você tá com o pessoal dos cavalos da 
romaria você tá envolvida mas quando é para pedir Voto para alguém você tem que ter muita 
credibilidade vocês fizeram então parabenizo todos vocês e tenho certeza que nosso grupo 
mais uma vez mostra a força gostaria não sei se ele está nos assistindo de dizer você Hugo 
Prado em seu nome todos os nossos secretários que trabalharam Hugo você é um grande 
exemplo de dedicação de gestão foi uma campanha extremamente difícil de ser conduzida 
mais envolvimento só de ver tantos voluntários é mesmo concursados indo nos finais  de 
semana para Rua trouxe muita alegria então Hugo Prado parabéns principalmente pelo seu 
crescimento e eu tenho certeza Hugo que não só os colegas aqui como eu e a nossa cidade 
fara você o nosso próximo Prefeito então próximo prefeito da cidade de Embu das Artes tem 
nome e você o Hugo Prado é o meu próximo Prefeito e o próximo Prefeito dessa cidade Porque 
Você demonstrou e Tem demonstrado cada dia mais a lealdade a parceria e sem dúvidas 
alguma Deus te colocará em lugares altos Tá certo solicito ao senhor secretário que faça 
chamada do próximo inscrito 
 
2º secretário 
Presidente não há mais inscritos   
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos passaremos então ao grande expediente solicito ao senhor 
secretario que faça a chamada do primeiro inscrito   
 
2º secretário 
Não há inscrito Presidente  
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Presidente  
Não havendo mais inscrito solicito ao senhor secretario que faça a leitura do requerimento de 
urgência especial projeto de lei complementar número 19/2022 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projeto de lei complementar número 19/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial projeto de lei complementar número 19/2022 está em 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica gostaria de reforçar aqui 
em nome do meu amigo Abel agradecer a presença do senhor Jair presidente municipal do PL 
partido do nosso presidente também bem-vindo senhor Jair mais uma vez solicito ao senhor 
secretario que faça a leitura do projeto de lei complementar número 19/2022 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei complementar número 19/2022 
 
Presidente 
O projeto de lei complementar número 19/2022 está em discussão não havendo discussão vai 
à votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
 
Vereador Abidan  
Presidente o sistema não está atualizando  
 
Presidente  
Só um minutinho, pode atualizar novamente que agora vai, os vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica o projeto de lei complementar número 19/2022 foi aprovado solicito 
ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 55/2022 de autoria 
do vereador José de Sousa Santos  
 
1º secretário 
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 55/2022 de autoria do vereador José de Sousa 
Santos  
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 55/2022 está em discussão não havendo discussão vai à 
votação os senhores vereadores podem computar o voto o projeto de decreto legislativo nº 
55/2022 de autoria do vereador José de Sousa Santos está aprovado solicito o senhor 
secretário que faça a leitura de moção de pesar nº 38/2022 de autoria do vereador Renato 
Oliveira    
 
1º secretario  
Leitura de moção de pesar nº 38/2022 de autoria do vereador Renato Oliveira    
 
Presidente  
A moção de pesar nº 38/2022 de minha autoria está em discussão não havendo discussão vai 
à votação os vereadores podem computar voto de forma eletrônica a moção de pesar nº 
38/2022 está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de aplausos 
nº 39/2022 de autoria dos vereadores Gilson Oliveira, Abel e Leandro de Souza   
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1º secretario  
Leitura da moção de aplausos nº 39/2022 de autoria dos vereadores Gilson Oliveira, Abel e 
Leandro de Souza   
 
Presidente  
A moção de aplausos nº 39/2022 está em discussão não havendo discussão os vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica a moção está aprovada solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura da moção de pesar número 40/2022  
 
1º secretario 
Leitura da moção de pesar número 40/2022  
 
Presidente  
A moção de pesar número 40/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação 
os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a moção de pesar número 40/2022 
está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 590, 
603,604,605,606/2022 de autoria do vereador Abel  
 
1º secretario  
Leitura em bloco das indicações 590, 603,604,605,606/2022 de autoria do vereador Abel  
 
Presidente  
O bloco de indicações 590, 603,604,605,606/2022 de autoria do vereador Abel está em 
discussão  
 
Vereador Adalto 
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto  
Bom dia Presidente vereadores presentes vereadora Aline público presente é o seguinte a 
usina de reciclagem de entulho tem uma minha aprovada através do estado de são Paulo e do 
governo municipal então o rapaz foi tirar xerox ali já para mostrar aí a dele é paralela a minha 
mais a minha tem uma aprovada só isto está bom obrigado todos  
 
Vereador Abel  
Questão de Ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abel  
 
Vereador Abel 
Bom dia a todos senhor Presidente nobres vereadores vereadora Aline presidente do meu 
partido PL senhor Jair todos amigos público presente eu venho aqui ressaltar que nos 
colocamos este projeto da reciclagem e entulho até agradecer meus amigos que já pediu voto 
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e a caráter do municipal ne então a nossa lei que nós fazemos aqui é para aprovar dentro do 
município se o vereador consegue aprovar no estado ele é bom demais, mais enfim ele faz 
papel até de deputado aqui  
 
Presidente  
O bloco de indicações segue em discussão não havendo mais discussão vai à votação os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o bloco de indicação está aprovado 
nada mais havendo a tratar convoco os senhores vereadores para a 36ª sessão  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 597/2022 de autoria do vereador 
Bobilel Castilho  
 
1º secretario  
Leitura das indicações 597/2022 de autoria do vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente  
A indicação de autoria do vereador Flávio Pereira de Lima está em discussão não havendo 
discussão vai à votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a indicação 
597 está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 
611,612/2022 de autoria do vereador Renato Lúcio Costa Barboza   
 
1º secretario  
Leitura das indicações 611,612/2022 de autoria do vereador Renato Lúcio Costa Barboza  
 
Presidente  
O bloco de indicações está em discussão 
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza  
Pela ordem senhor Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Lucinho  
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza  
Primeiramente bom dia quero agradecer a Deus a oportunidade mais uma vez aqui agradecer 
os vereadores e eu queria pedir ajuda para os vereadores ai pra essa indicação porque essa 
indicação que faz integração de duas horas no transporte público por exemplo pega os 
moradores aqui do jardim mimas jardim vista alegre ne que querem ir José de Sousa Santos 
pro shopping ne são marcos eles tem que pagar duas conduções então ao invés deles irem 
pro shopping são marcos gastar aqui na nosso município eles preferem ir pro shopping Taboão 
porque só paga uma condução e com bilhete único de duas horas vereador Flávio Pereira de 
Lima de integração vai facilitar e ajudar a economia do nosso município ta bom então eu peço 
a ajuda de vocês e meu muito obrigado  
 
Presidente  
O bloco de indicações está em votação o bloco de indicação está aprovado nada mais havendo 
a tratar convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realiza se no dia 
01/11/2022terça feira as 10:00 da manhã agradeço o comparecimento dos senhores 
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vereadores e mais uma vez de todo o público que nos acompanha em nome de Deus declaro 
encerrado a presente sessão  


